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  HISTORIA DA FILOSOFÍA 
 
  2º BACHARELATO 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
A cualificación será de 1 a 10 
Os criterios de cualificación referiránse en todo caso aos obxectivos e contidos da programación do Departamento de 
Filosofía para o curso 2019-2020 e á programación de aula dela derivada. 
Sen prexuízo do que se dispoña no regulamento de réxime interno do centro, ou en calquera outra normativa de rango 
superior, para obter o aprobado da materia é preciso: 
• a asistencia regular a clase, 
• unha boa actitude ante a materia, 
• a realización no prazo establecido das actividades e traballos propostos, tanto as explicitadas nesta 
programación como as que se vaian sumando ó longo do desenvolvemento do curso, 
• así como acadar os obxectivos mínimos, 
• e, en todo caso, superar as probas de avaliación ordinarias, ou no seu caso extraordinarias. Na valoración 
das citadas probas teranse en conta os seguintes aspectos: 
                                Expresión e corrección gramatical.  

Orixinalidade e coherencia argumentativa. 
Contidos. 
Presentación e planificación do traballo. 

A nota de cada avaliación aparecerá expresada numéricamente de 1 a 10. A cualificación será o resultado da valoración 
conxunta das probas realizadas durante a avaliación, os exercicios entregados e o traballo diario desenvolvido na clase. 

Probas obxectivas: 80 % da nota. 
Realización de tarefas na casa e na clase (comentarios de texto, exercicios, etc.): 10% da 
nota.  

Actitude ante a materia (asistencia, puntualidade participación e atención): 10 % da nota. 
A nota final será a media das tres avaliacións. 

Máis dun 20 % de faltas de asistencia sen xustificar durante o período lectivo implica un cambio nos criterios de 
avaliación, nestes casos o alumnado pasará a ser avaliado a través dunha única proba por avaliación e ten dereito á 
avaliación extraordinaria que consistirá nunha proba final  da totalidade da materia.  
  Os mesmos criterios rexen para a convocatoria extraordinaria de xuño. 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Ofertarase ós alumnos a posibilidade de recuperar as avaliacións nas que non acadaran unha nota mínima de 5. 
Esta recuperación final farase preto do remate do período lectivo ordinario, de acordo coas indicacións do 
profesorado. Na convocatoria de xuño recuperarase a materia na súa integridade, independentemente de que 
algunha avaliación estivera aprobada durante o curso. 
O profesorado, se o desexa, poderá tamén propoñer actividades axeitadas para que poidan subir nota 
aqueles alumnos que así o demanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 PSICOLOXÍA 
 
 2º BACHARELATO 
 
 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 
- A nota de avaliación procederá da realización de diversos traballos ou probas obxectivas encomendadas polo 
profesor ó longo do trimestre , da puntualidade, a participación e a boa actitude ante a materia. 
- O aprobado é un cinco. 
- A nota final de curso será a media dos tres trimestres. 
- Haberá probas de recuperación a final de curso, nelas poderanse recuperar as partes suspensas se non se acadou a 
media para aprobar. 
 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
En calquera caso, a avaliación consistirá en analizar a destreza no manexo da información e dos conceptos básicos de 
cada unidade, a capacidade de comprensión dos principais contidos do curso (e a súa relación con outros de 
asignaturas afíns e, sobre todo, outras impartidas por este departamento de Filosofía). Esto poderase comprobar por 
catro medios: 
a. Comentarios de texto. 
b. Probas obxectivas ou traballos de investigación. 
c. Diálogo e traballos na aula. 
d. Participación activa na aula. 
Valorarase ademais non só a mera reproducción memorística de contidos . Terase en consideración a precisión e a 
claridade de exposición, así como a madurez persoal reflexada na mesma: orixinalidade e capacidade crítica, rigor 
conceptual, coherencia expositiva. Asemade –tal como se apunta tanto nos obxectivos como nos criterios de 
avaliación e nos principios que guían a metodoloxía didáctica- a nota da avaliación non só dependerá da cualificación 
dunha proba ou traballo. Teranse en conta os aspectos que poidan contribuír a mostrar contidos de tipo actitudinal e 
procedemental: participación activa na clase; exposicións dalgún aspecto das distintas unidades; comentarios de 
texto; lecturas de obras, etc. 
 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
Ofrecerase ós alumnos a posibilidade de recuperar as avaliacións nas que non acadaran unha nota mínima de 5. Esta 
recuperación final farase preto do remate do período lectivo ordinario, de acordo coas indicacións do profesorado. 
Na convocatoria extraordinaria de xuño haberá que recuperar a materia na súa integridade, independentemente de 
que algunha avaliación estivera aprobada durante o curso. 
O profesorado, se o desexa, poderá tamén propoñer actividades axeitadas para que poidan subir nota aqueles 
alumnos que así o demanden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FILOSOFÍA 
 
1º BACHARELATO 
 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
A cualificación será de 1 a 10 
Os criterios de cualificación referiránse en todo caso aos obxectivos e contidos da programación do Departamento de 
Filosofía para o curso 2019-2020 e á programación de aula dela derivada. 

Sen prexuízo do que se dispoña no regulamento de réxime interno do centro, ou en calquera outra normativa de rango 
superior, para obter o aprobado da materia é preciso: 

• a asistencia regular a clase, 
• unha boa actitude ante a materia, 
• a realización no prazo establecido das actividades e traballos propostos, tanto as explicitadas nesta 
programación como as que se vaian sumando ó longo do desenvolvemento do curso, 
• así como acadar os obxectivos mínimos, 
• e, en todo caso, superar as probas de avaliación ordinarias, ou no seu caso extraordinarias. Na valoración 
das citadas probas teranse en conta os seguintes aspectos: 
                                 .     Expresión e corrección gramatical. 

• Orixinalidade e coherencia argumentativa. 
• Contidos. 
• Presentación e planificación do traballo. 

A nota de cada avaliación aparecerá expresada numéricamente de 1 a 10. A cualificación será o resultado da valoración 
conxunta das probas realizadas durante a avaliación, os exercicios entregados e o traballo diario desenvolvido na clase. 

 

Probas obxectivas ou traballos de investigación: 80 % da nota. 

Realización de tarefas na casa ou na clase (comentarios de texto, exercicios, etc.)15%, actitude ante a materia 
(asistencia, puntualidade, participación e atención): 5 % da nota. 

A nota final será a media das tres avaliacións. 
Máis dun 20 % de faltas de asistencia sen xustificar durante o período lectivo implica un cambio nos criterios de 
avaliación, nestes casos o alumnado pasará a ser avaliado a través dunha única proba por avaliación e ten dereito á 
avaliación extraordinaria que consistirá nunha proba final  da totalidade da materia.    
 

Os mesmos criterios rexen para a convocatoria extraordinaria de setembro. 

 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Ofertarase ós alumnos a posibilidade de recuperar as avaliacións nas que non acadaran unha nota mínima de 5. Esta 
recuperación final farase preto do remate do período lectivo ordinario, de acordo coas indicacións do profesorado. 

Na convocatoria de setembro recuperarase a materia na súa integridade, independentemente de que algunha 
avaliación estivera aprobada durante o curso. 

O profesorado, se o desexa, poderá tamén propoñer actividades axeitadas para que poidan subir nota aqueles 
alumnos que así o demanden. 

Nas actividades de recuperación, tamén se considerará o traballo ao longo dos trimestres, non só probas 
escritas. 

 

 



 
 
 
VALORES ÉTICOS 
 
4º E.S.O. 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Na valoración das distintas probas teranse en conta os seguintes aspectos: 

• Expresión e corrección gramatical. 
• Orixinalidade e coherencia argumentativa. 
• Contidos. 
• Presentación e planificación do traballo. 

Na valoración das intervencións de clase teranse en conta os seguintes aspectos: 
• Respeto das regras do xogo dialóxico. 
• A corrección na expresión oral. 
• A orixinalidade e o espírito crítico do seu punto de vista. 
• A relación cos contidos conceptuais. 

Os mesmos criterios rexen para a convocatoria extraordinaria de setembro 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
O profesorado poderá optar para obter a cualificación por combinar a realización de probas obxectivas( ou traballos 
de investigación) co traballo diario desenvolvido na clase, ou obter a cualificación a través do traballo desenvolvido 
na clase e na casa. No caso de optar pola realización de probas obxectivas ( ou traballos de investigación), a 
cualificación –de 1 a 10- será o resultado da valoración conxunta de: 
                      -      Probas obxectivas ou traballos de investigación: 50 %. 

- Traballo diario na clase e intervencións na clase: 30 %. 
- Actitude ante a materia, asistencia, etc.: 20 %. 

No caso de non realizar probas obxectivas, o resultado da valoración será: 
- Traballo diario na clase e na casa e intervencións na clase: 80 %. 
- Actitude ante a materia, asistencia, etc.: 20 % 

 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

A cualificación será de 1 a 10. 
Os criterios de cualificación referiránse en todo caso aos obxectivos e contidos da programación do Departamento 
de Filosofía para o curso 2019-2020 e á programación de aula dela derivada. 
Valorarase o traballo e a participación na clase, o feito de levar ao día as tarefas, así como a presentación en dia e 
hora e a madurez no desenrrolo das mesmas. 
Terase en conta o traballo programado para facer fora da aula, así como a actitude e a asistencia, tal e como dispón 

o RRI do centro. 
.Actividades de recuperación. 
O profesor poderá especificar algún procedemento de recuperación para aqueles alumnos que suspendan algunha 
avaliación. Este procedemento poderá ser en forma de probas obxectivas, traballos ou calquera outra que considere 
oportuna. Se non se supera a convocatoria ordinaria de xuño á convocatoria extraordinaria de setembro irase con 
toda a materia. 

 



VALORES ÉTICOS 
 
3º E.S.O. 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Na valoración das distintas probas teranse en conta os seguintes aspectos: 

Expresión e corrección gramatical.  
Orixinalidade e coherencia argumentativa. 
Contidos. 
Presentación e planificación do traballo. 

   Na valoración das intervencións de clase teranse en conta os seguintes aspectos: 
Respeto das regras do xogo dialóxico. 
A corrección na expresión oral. 
A orixinalidade e o espírito crítico do seu punto de vista. 
A relación cos contidos conceptuais. 

  Os mesmos criterios rexen para a convocatoria extraordinaria de setembro 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
O profesorado poderá optar para obter a cualificación por combinar a realización de probas obxectivas ou traballos 
de investigación co traballo diario desenvolvido na clase, ou obter a cualificación a través do traballo desenvolvido na 
clase e na casa. No caso de optar pola realización de probas obxectivas ou traballos de investigación, a cualificación –
de 1 a 10- será o resultado da valoración conxunta de: 

- Probas obxectivas ou traballos de investigación: 50 %. 
- Traballo diario na clase  e intervencións na clase: 30 %. 
- Actitude ante a materia, asistencia, etc.: 20 %. 

No caso de non realizar probas obxectivas, o resultado da valoración será: 
- Traballo diario na clase e na casa e intervencións na clase: 80 %. 
- Actitude ante a materia, asistencia, etc.: 20 %. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

A cualificación será de 1 a 10. 

Os criterios de cualificación referiránse en todo caso aos obxectivos e contidos da programación do Departamento 
de Filosofía para o curso 2019-2020 e á programación de aula dela derivada. 

 
Valorarase o traballo e a participación na clase, o feito de levar ao día as tarefas, así como a presentación en dia e 
hora e a madurez no desenrrolo das mesmas. 

Terase en conta o traballo programado para facer fora da aula, así como a actitude e a asistencia, tal e como 
dispón o RRI do centro. 

.Actividades de recuperación. 

O profesor poderá especificar algún procedemento de recuperación para aqueles alumnos que suspendan algunha 
avaliación. Este procedemento poderá ser en forma de probas obxectivas, traballos ou calquera outra que 
considere oportuna. Se non se supera a convocatoria ordinaria de xuño á convocatoria extraordinaria de setembro 
irase con toda a materia. 
 



VALORES ÉTICOS 
 
2º E.S.O. 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Na valoración das distintas probas teranse en conta os seguintes aspectos: 

Expresión e corrección gramatical. 
Orixinalidade e coherencia argumentativa. 
Contidos. 
Presentación e planificación do traballo. 

 
Na valoración das intervencións de clase teranse en conta os seguintes aspectos: 

Respeto das regras do xogo dialóxico. 
A corrección na expresión oral. 
A orixinalidade e o espírito crítico do seu punto de vista. 
A relación cos contidos conceptuais. 

Os mesmos criterios rexen para a convocatoria extraordinaria de setembro 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
O profesorado poderá optar para obter a cualificación por combinar a realización de probas obxectivas ou traballos 
de investigación co traballo diario desenvolvido na clase, ou obter a cualificación a través do traballo desenvolvido na 
clase e na casa. No caso de optar pola realización de probas obxectivas ou traballos de investigación, a cualificación –
de 1 a 10- será o resultado da valoración conxunta de:  
                      -      Probas obxectivas ou traballos de investigación: 50 %. 

- Traballo diario na clase e intervencións na clase: 30 %. 
- Actitude ante a materia, asistencia, etc.: 20 %. 

No caso de non realizar probas obxectivas, o resultado da valoración será: 
- Traballo diario na clase e na casa e intervencións na clase: 80 %. 
- Actitude ante a materia, asistencia, etc.: 20 %. 

. 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

A cualificación será de 1 a 10. 
Os criterios de cualificación referiránse en todo caso aos obxectivos e contidos da programación do 
Departamento de Filosofía para o curso 2019-2020 e á programación de aula dela derivada. 
Valorarase o traballo e a participación na clase, o feito de levar ao día as tarefas, así como a presentación en dia e 
hora e a madurez no desenrrolo das mesmas. 
Terase en conta o traballo programado para facer fora da aula, así como a actitude e a asistencia, tal e como 

dispón o RRI do centro. 
 

.Actividades de recuperación. 
O profesor poderá especificar algún procedemento de recuperación para aqueles alumnos que suspendan algunha 
avaliación. Este procedemento poderá ser en forma de probas obxectivas, traballos ou calquera outra que 
considere oportuna. Se non se supera a convocatoria ordinaria de xuño á convocatoria extraordinaria de setembro 
irase con toda a materia.
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